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Palveluseteli
Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatuslaissa säädettyä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa
ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunta voi järjestää
varhaiskasvatusta siten kuin kuntalain (410/2015) 8 ja 9 §:ssä säädetään. Hankittaessa
palveluja toiselta palveluntuottajalta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että
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terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukainen palveluseteli. Kunta tai
kuntayhtymä on velvollinen suorittamaan yksityiselle palveluntuottajalle korvausta vain
osoittamiensa henkilöiden käyttämistä lasten varhaiskasvatus- palveluista ja palveluseteliä
käytettäessä hyväksymälleen yksityiselle palveluntuottajalle enintään palvelusetelin arvoon
saakka (Varhaiskasvatuslaki 5 §).
Palvelusetelin käyttöä säätelee Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009).
Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten palvelujen hankkimiseksi. Tämän vuoksi lakia ei voi
soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen.
Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 1 ja 5 §:n mukaiseen kunnan järjestämään
varhaiskasvatukseen, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lasten kotihoidontukea,
yksityisen hoidon tukea tai kerhotoimintaa.
Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä
kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelujen tuottajan välinen sopimus.
Palvelusetelin perusteet on laadittu menettelytapaohjeeksi varhaiskasvatuksen palveluseteliin.
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palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan ehtoja
siitä

alkaen,

kun

palvelutuottaja

varhaiskasvatuspalvelujen tuottajaksi.

hyväksytään

palvelusetelillä

toteutettavien

Palveluntuottajan toiminnan tulee vastata sitä tasoa, mitä kunnan vastaavalta toiminnalta
edellytetään. Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa
koskevia lakeja, viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan
voimassa olevaa työsopimuslainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia.
Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
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Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat
Uuraisten kunnalla on mahdollisuus rajata vuosittain myönnettävien palvelusetelien määrää
talousarvion puitteissa. Palveluseteli voidaan myöntää varhaiskasvatuksen järjestämiseen
yksityisessä päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai kerhossa, joka on hyväksytty Uuraisten
kunnan varhaiskasvatuspalveluiden palvelusetelipalvelun tuottajaksi.
Palveluseteli voidaan myöntää Uuraisten kunnan asukkaalle, jolla olisi oikeus
varhaiskasvatuspalveluun Uuraisten kunnan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
Palveluseteliä hakevan tulee olla kirjoilla Uuraisten kunnassa tai lapsella on oltava
vähintään tilapäinen osoite Uuraisilla. Palveluseteli voidaan myöntää vain
varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksesta aiheutuvien
kustannusten korvaamiseen. Palveluseteli on lapsikohtainen.
Lapsella on oikeus yli 84h/kk palveluseteliin, jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat
työskentelevät taikka opiskelevat, toimivat yrittäjinä tai ovat omassa työssä päätoimisesti.
Tämä oikeus säilyy vanhemman työn tai opiskelun päätyttyä kahden kuukauden ajan

vanhemman niin halutessa, paitsi jos lapsen vanhempi tai muu huoltaja jää kotiin
hoitamaan perheessä asuvaa muuta lasta tai jää eläkkeelle. Tällöin oikeus yli 84h/kk
palveluseteliin päättyy välittömästi.
Lapset, joilla ei ole oikeutta yli 84h/kk palveluseteliin, voivat saada varhaiskasvatuksen
palvelusetelin 1-84h/kk kuukaudessa (=subjektiivinen oikeus). Oikeus on voimassa koko
toimintavuoden ajan (1.8.–31.7.) Perhe voi valita, onko lapsi paikalla 4h päivittäin tai
osaviikkoisesti 84 h/kuukaudessa. Palveluntuottaja määrittää viikonpäivät ja kellonajat,
joihin perheen tulee sitoutua toimintavuoden ajaksi.
Lapsella on kuitenkin oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen (yli 84h/kk) siinä
laajuudessa kuin se on tarpeellista lapsen vanhemman tai muun huoltajan osa-aikaisen tai
väliaikaisen työssäkäynnin, työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen, kuntoutuksen
tai muun vastaavan syyn vuoksi. Lapsen oikeus varhaiskasvatuksen palveluseteliin
arvioidaan yksilöllisesti. Lapselle on järjestettävä varhaiskasvatusta kokopäiväisesti, jos se
on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on
muutoin lapsen edun mukaista.
Oikeus palveluseteliin säilyy isyysrahajaksojen aikana, jos hoitosuhde jatkuu välittömästi
isyysvapaan jälkeen. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava
varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
Isyysrahajakson aikana lapsi ei ole oikeutettu käyttämään varhaiskasvatuspalvelua eikä
palveluntuottaja voi periä asiakasmaksua tuolta ajalta.
Palveluntarpeen muuttuessa edellä mainituilla tavoilla lapsella on oikeus jatkaa samassa
varhaiskasvatuspaikassa. Yksityisessä perhepäivähoidossa tilanteet arvioidaan
tapauskohtaisesti.

Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen
Perhe valitsee haluamansa yksityisen päiväkodin, perhepäivähoidon tai kerhon, joka on
hyväksytty palvelusetelipalvelun tuottajaksi. Luettelo Uuraisten kunnan hyväksymistä
palveluntuottajista löytyy osoitteessa http://uurainen.fi/fi/47/Yksityinen+varhaiskasvatus
Perhe tekee sähköisen palvelusetelihakemuksen ennen varhaiskasvatuksen alkamista.
Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti. Palveluseteli myönnetään vähintään kuukaudeksi.
Vanhemmat valitsevat palveluntuottajan ja hakevat palveluseteliä Uuraisten kunnan
varhaiskasvatuspalveluista. Varhaiskasvatusjohtaja tekee päätöksen palvelusetelistä ja sen
suuruudesta.

Palveluntuottajan saama maksu muodostuu kunnan myöntämästä palvelusetelistä ja
perheelle määritellystä laskennallisesta kunnallisesta asiakasmaksusta. Palvelusetelit
laskutetaan Uuraisten kunnalta takautuvasti kultakin kuukaudelta kerran kuukaudessa.
Aiheettomasti maksettu palveluseteli peritään takaisin palveluntuottajalta.
Palveluntuottaja perii asiakkaalta asiakasmaksun, joka muodostuu laskennallisesta
kunnallisesta asiakasmaksusta sekä mahdollisesta ilmoitetusta yksikkökohtaisesta
lisähinnasta. Yksikkökohtainen lisähinta kirjataan palvelusopimukseen.
Palveluseteli maksetaan palveluntuottajalle kahdeltatoista kuukaudelta vuodessa, mikäli
lapsen hoitosuhde jatkuu yhtäjaksoisesti. Palvelusetelin suuruus määräytyy palvelusetelin
kattohinnan ja laskennallisen asiakasmaksun perusteella, joihin vaikuttavat lapsen ikä,
hoitoaika, perheen koko sekä asiakasmaksua määriteltäessä huomioitavat tulot. Perheen
kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa
elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset
lapset.
Oikeus palveluseteliin ja/tai sen suuruuteen tarkistetaan kun
• perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu
• opiskelu/työtilanteessa tapahtuu muutoksia

• perheen tulot muuttuvat oleellisesti (+/- 10 %)
• lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvat
Perheen tulee ilmoittaa muuttuneesta tilanteesta välittömästi palveluntuottajalle ja
Uuraisten kunnan varhaiskasvatuspalveluihin. Myös palveluntuottajalla on velvollisuus
ilmoittaa tietoonsa saamat muutokset. Palveluntarpeen muuttuessa palveluseteli
määritellään uudelleen seuraavan kuukauden tai kuluvan kuukauden alusta.
Palveluseteli myönnetään aina enintään kunkin toimintavuoden loppuun (31.7 saakka),
jonka jälkeen perheiden tulee hakea uutta palveluseteliä. Palvelusetelin kattohinta on
sidottu indeksiin ja se tarkistetaan 1.8 alkaen vuosina, jolloin varhaiskasvatuksen
asiakasmaksulain mukaiset maksut tarkistetaan. Perheiden tulotiedot tarkistetaan samana
vuonna.
Palvelusetelin voimassaolo päättyy lapsen viimeiseen todelliseen hoitopäivään. Perheellä ja

palveluntuottajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä hoitosuhteen päättymisestä kunnan
varhaiskasvatuspalveluihin. Hoitosuhteen päättyessä palveluntuottaja voi periä asiakkaalta
palvelusopimuksessa sovitulta irtisanomisajalta ainoastaan palvelusopimuksessa
sovitun asiakasmaksun.
Yksityisen perhepäivähoitajan lapselle ei myönnetä palveluseteliä kerhotoimintaan tai
päivähoitoon toiselle yksityiselle perhepäivähoitajalle.
Palveluntuottaja on velvollinen ottamaan huomioon asiakkaalta perittävässä maksussa
myös takautuvasti palveluseteliin tehdyt muutokset. Aiheettomasti maksettu palveluseteli
peritään takaisin asiakasperheeltä enintään vuoden ajalta.
Yksityiseen esiopetukseen ei voi saada Uuraisten kunnan maksamaa palveluseteliä eikä
esiopetusta osteta ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.
Palveluntuottajalta edellytetään lasten ja henkilökunnan suhdeluvun seuraamista.
Pyydettäessä suhdelukutieto tulee toimittaa Uuraisten kunnan varhaiskasvatuspalveluihin.
Suhdelukumitoituksessa noudatetaan Uuraisten kunnan sivistyslautakunnan päätöstä, jos
se poikkeaa varhaiskasvatuslain ja -asetuksen mitoituksesta.

Palvelusetelin kattohinta

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattohinnan muutoksista päättää Uuraisten kunnan
sivistyslautakunta.

Lapsi täyttää kolme vuotta

Päiväkodeissa palvelusetelin kattohinta muuttuu seuraavan kuukauden alusta, kun lapsi on
täyttänyt kolme vuotta. Palveluntuottaja ja perhe saavat uuden palvelusetelipäätöksen.

Varahoidon järjestäminen

Mikäli lapsi tarvitsee varhaiskasvatusta yksityisen varhaiskasvatuspaikan ollessa suljettuna,
palveluntuottaja sitoutuu järjestämään varahoidon. Palveluseteli myönnetään jokaiselle
kuukaudelle, jonka lapsi on asiakassuhteessa palvelujen tuottajaan. Kunta suosittelee, että
palveluntuottaja perii asiakasmaksut enintään 11 kuukaudelta vuodessa. Mikäli
palveluntuottaja perii asiakasmaksun perustellusta syystä 12 kuukaudelta, tulee huolehtia
siitä, että varhaiskasvatusta on saatavana tarvetta vastaavasti ympärivuotisesti.

Erityistä huomioitavaa yksityisessä perhepäivähoidossa

Yksityisen perhepäivähoitajan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Hoitajan
soveltuminen tehtävän hoitamiseen ja hyväksyminen tapahtuu Uuraisten kunnan
varhaiskasvatuspalveluiden toimesta. Yksityisen perhepäivähoitajan tulee olla vähintään 18
vuotias ja enintään 68 vuotias. Uuraisten kunnalla on kuitenkin oikeus ja velvollisuus
arvioida yrittäjän työkykyä vuosittain tämän täytettyä 65 vuotta. Alalle soveltuva koulutus
on suotavaa.
Omassa kodissaan hoitavalla perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti neljä
kokopäivähoidossa olevaa lasta (omat alle kouluikäiset lapset mukaan luettuina) ja yksi
osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi. Poikkeuksena ovat koulujen loma-ajat.
Tällöin jo osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi voi olla hoidossa kokopäiväisesti
vaikka sallittu kokopäivälasten määrä näin ylittyisi.

